
 

CONCURSO ENO ABELHA 3D 

 

Em dezembro de 2017, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução declarando 20 de maio 

como o Dia Mundial das abelhas.  A sugestão da Eslovênia foi aprovada pelos estados-membros, inclusive o Brasil. 

 

Através da parceria do Ministério da Cultura da Eslovênia com o Programa ENO convidamos jovens estudantes 

para participar do Concurso ENO Abelha 3D.  A ideia pretende estimular a criatividade através do uso de materiais 

reciclados. O desequilíbrio provocado pela degradação de recursos naturais está colocando em risco não só as 

abelhas, mas todas as espécies de vida do planeta. Uma das formas de revertermos esta situação é o 

reaproveitamento de materiais recicláveis, evitando uma maior extração de recursos e diminuindo o acúmulo de 

resíduo nas áreas urbanas. 

 

Jovens, estudantes, olhem ao redor, peguem tudo o que puder ser utilizado. Não importa se é um CD antigo, 

uma garrafa de plástico ou um mecanismo de relógio quebrado. Use sua imaginação e dê a essas coisas quebradas 

uma nova vida. 

 

Pense na abelha. Como você a vê:  - é um guerreiro voador? Um escravo para os humanos? Um robô que trabalha 

duro? Um ecologista desapontado? Pense nisso e reutilize os materiais com sabedoria e criatividade. 

 

Estamos ansiosos para ver os resultados da sua imaginação e astúcia!  

Sua obra de arte será julgada por: Melhor Apresentação e Melhor Uso do Material Reciclado. 

 

Regras 

 

- Uma abelha 3D deve ser construída com materiais usados com um mínimo de 50% de conteúdo reciclado. Não 

há limitação na escolha dos materiais. 

- Todos os materiais necessários para fixação como fita adesiva, cola, barbante ou outros materiais similares são 

permitidos. 

- Dimensão: A abelha não pode ser maior que 30x30x30 cm e não menor que 10x10x10 cm. (Um tamanho de 

cerca de 20 cm é recomendado). 

- As abelhas deverão ser penduradas no teto, então considere fazer um cabide. 

- Cada trabalho inscrito deve ser claramente identificado. Os dados devem ser legíveis em Inglês e em caracteres 

latinos:  

 

1. Nome completo do (s) autor (es) / categoria etária / sexo 

2. Nome da escola / endereço completo 

3. Nome do professor/orientador 

 

Cada escola pode enviar 3 trabalhos até 10 de maio de 2018! 
 

 



Inscrições 

 

Todas as inscrições devem ser enviadas para a Eslovênia e precisam chegar  até 10 de maio de 2018 no seguinte 

endereço:  

 

HIŠA MEDU BOŽNAR  

CHILDREN’S ART CONTEST                                                                                                           

Polhov Gradec 72, 1355 Polhov Gradec, Slovenia 

 

Categorias para participação 

jardim de infância 
 4 – 5 anos 

6-10 anos 11-15 anos 15–18 anos 

 

Julgamento e Prêmios 

Os vencedores serão selecionados por um júri e anunciados no dia 17 de maio de 2018 na Abertura. 

O júri será composto por 4 membros:                                                                                                                                     

1.       Mika Vanhanen, Fundador ENO Programme 

2.       Almina Durakovič, designer e professora da Faculdade de Design de   Ljubljana        

3.       Mag. Malči Božnar , Representando a Sociedade de Apicultores da Eslovênia                                                                                           

4.       Maša Kozjek, designer gráfico e ilustrador esloveno de livros infantis 

 

Prêmios em dinheiro de 250 € serão concedidos ao melhor trabalho de cada categoria! 

·      Outros cinco primeiros trabalhos receberão  diploma. 

·      Todos os participantes receberão certificado, assinado pelo ENO Programme, Ministério da Agricultura e 

Ministério da Cultura da Eslovénia.   

·      Cada escola participante será mencionada em um livro especial. Os melhores trabalhos serão representados 

por uma foto. 

Todos os trabalhos serão exibidos na mansão Polhov Gradec durante a Campanha World Bee Day. 

 

Mais informações 

Rosa Sousa  

Coordenadora Nacional/Brasil 

Rosa.sousant@enoprogramme.org 

Brazil@enoprogramme.org 

 

 

Dulce Casarin 

Coordenadora Nacional 

dulce.casarin@enoprogramme.org 

HTTP://enobrasil.blogspot.com 

www.enotreeday.net 

  

Mika Vanhanen –  

Fundador ENO - Finlândia 

mika@enoprogramme.org 
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